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David, Jan, Katleen B, Katleen VE, Bart VK, Joeri, Bart V, Koen,
Curd, Diane, Bjorn, Els
Bruno, Kristof, Sandra, Luc

Agenda
- Evaluatie Terhaagse Feesten
- Magazijntje

- Ontmoeting op het Keibrekerspad
- Stuurgroep kleiputten

- Plantjesactie

Evaluatie Terhaagse Feesten
•

Elektriciteit moet beter
Koen zorgt volgend jaar voor kasten van 63Amp en 2 van 32Amp van de Schorre, en kabels van
63Amp en 2x32Amp
o Op voorhand vragen wat de eetstandjes meebrengen aan elektrische toestellen (Wattage).
o Overwegen om extra van de Kloosterstraat aftappen.
o

•
•

Discussie over uitleentermijn gemeentemateriaal
o Jan heeft heel wat last gehad met de gemeentelijke administratie
Coverbands ondermaats
Vooral de tweede was niet goed
Volgend jaar iets minder gierig zijn bij het zoeken
Bjorn stelt Scent voor
Koen stelt het groepje Plan-T voor.
o Diane stelt het bandje van haar neef voor
o We gaan op voorhand eens luisteren

o
o
o
o

•

Namiddag animatie wederom top
o Veel mensen komen voor de namiddaganimatie, zowel spelletjes, optredens turnkring als
optreden Harmonie.

•
•

Hoeveel meter mag een eetstandje in nemen
o De families volgend jaar ook duidelijk maken hoeveel plaats voorzien is voor hun standje.
Nieuwe drankleverancier was dik ok, frigo’s waren wel minder kwalitatief
o
o

Er zouden Duvelglazen verdwenen zijn. Volgend jaar in elk geval nakijken wat geleverd is.
Veel te weinig witte wijn.
Volgend jaar gewoon meer bestellen, ook afhankelijk van het weer.

•

Verkeerd rekeningnummer op sponsorblad BZ

•
•

Volgend jaar het rekeningnummer van de BZ op het sponsorblad van de BZ zetten
Wij weten niet wie bij hen gesponsord heeft.
Volgend jaar de communicatie omtrent de Terhaagse Feesten uniform houden
Vragen aan de Breydelzonen om onze activiteiten er niet af te laten.
o

•

Dat de drankprijzen aangepast waren, viel niet op. Ook hier geen probleem dus.

•

Het logo van AT moet van de drankenlijsten af zodat er meer plaats is voor een groter lettertype voor de
ouderen onder ons.

•

2 Piñata’s is in principe genoeg
o Misschien één voor volwassenen voorzien?
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•

Het financiële plaatje was veel beter, de inkomsten van sponsoring gelijkaardig aan verleden jaar.
o De sponsoring van Rumst Recycling is nog niet in orde

•

Als je ecologisch wil (volgend jaar moet) werken, moet je voldoende en duidelijke gemarkeerde
vuilnisbakken hebben, op “eilandjes”.

•

Vraag van BZ om tent in park te plaatsen
o Wij hebben daar gemengde gevoelens over.
o Heel de organisatie moet dan terug bekeken worden.
o Voor AT lijken er vooral nadelen
o De sfeer zal erop achteruitgaan
o Organisatorisch is dit moeilijker (bv organisatie Trappistencafé)
o De BZ moeten in een tent kunnen spelen omdat ze niet versterkt zijn
o We gaan eind oktober, begin november eens samen zitten met de Breydelzonen.

David gaat nog eens langs

Magazijntje
•
•
•

Magazijntje moet nog eens worden opgeruimd + tentencheck
Rek in magazijn maken
o Bart V heeft over enkele maanden rekken ter beschikking.
Uitlenen lampjes (o.a. voor Bokaal)
o Eens kijken wat de slingers kosten in totaal en dit bedrag delen door 4 = huurprijs voor een
seizoen.

Plantjesweekend
2019 wordt een feestjaar voor Kom op tegen Kanker: 30 jaar samen bergen verzetten om kanker te
vermijden, te bestrijden en te verzachten, 25 jaar Plantjesweekend, 20 jaar de Dag tegen Kanker, 10 jaar
de 1000 km …
Zoals andere jaren steunt onze gemeente samen met het Welzijnsplatform en de Seniorenraad het
Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker.
Dit jaar gaat de actie door op 14 september, vanaf 8h30 aan den Alvo.
Wie wil mee een blokje doen ?
Jan, Diane, Katleen VE, Nancy, Els (als er volk te kort is), Katheen B (reserve), Tine, Griet, Michel
• Jan stuurt nog een mail rond
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Ontmoeting op het Keibrekerspad
Gaat door op 6 oktober
Materiaal de schorre is besteld :

flyers
affiches

Uit in Vlaanderen
verzekering
meebrengen
Hout/houtskool
1 vuurschaal
gasvuurtje voor pannenkoeken
pannenkoekendeeg 5L
pannenkoekenpan
Waterbidons
prijslijsten
kleingeld/kassa
schrijfgrief
doen
affiches uitdelen
halen/brengen --> remorken?
drank koel zetten?
thermos met heet water
koffiezetten?
wanneer verzamelen
begin
opruim starten
16-09-19

20 tafels
50 stoelen
1 brandblusser
100 bekers
2 frigo's
vuilbakken?
Ook van de Schorre
De aanhangwagen van de Schorre mag niet meer op
de baan. We moeten dus voor vervoer zorgen.
• Aanhangwagen Wouter? Wim Van
Nunen?
Kunnen we de drank al in de frigo’s steken terwijl
deze nog bij de schorre staan?
• Koen informeert
Joeri maakt er 1200
2 weken op voorhand flyeren
Beperkt aantal (6) : bakker, apotheker, ’t Gesmos,
sporthal, …
Joeri
Joeri
Jan
Koen
Koen
Koen
Bart V
Bart V
David, Koen
David
Diane
Diane

Kathleen, Nancy
Kathleen, Nancy
10u
11u
Opruim, afhankelijk van het weer. Ten laatste om 18
uur.
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Materiaal AT
Tenten
tafelkleden
tassen/bordjes
handdoeken
witte vouwtafels 2
afwasbakje
afwasmiddel
asbakken
vuilbakken?
Aankoop (David)
suikerklontjes
melk
thee
Koffie?
bekers
bestek
wegwerpborden
bruine suiker
bloemsuiker
kindjessuiker
kandijsiroop
vuilzakken
Brouwer

glazen

Jupiler
Cola Zero
Fanta
Water Plat
Cola
Augustijn blond
Augustijn bruin
Water Bruis
Wereldwinkel
Wijn rood
Cava Rosé
wit
Cava Wit
16-09-19

Van Goethem Boom
We rijden met de frigo’s naar de brouwer. Daarna
zetten we ze terug bij de Schorre.
Trappistglazen van de brouwers
cava- en wijnglazen van de Wereldwinkel
Frisdrank : flesjes.
3 bak
12 fles
5 fles
1 fles
12 flessen
4 bakken
2 bakken
6 fles

€1
€1
€1
€1
€1
€2
€2
€1

6 fles
4 fles
6 fles
12 fles

€2
€2
€2
€2
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Afspraak om 10 uur aan het magazijntje
Opruim, afhankelijk van het weer. Ten laatste om 18 uur.

Dossier van het gemeenschapscentrum in Terhagen.
Jef De Clerck (Cultuurambtenaar) heeft ons mee op de contact lijst gezet.
Iedere geïnteresseerde in cultuur kan lid worden van de cultuurraad. Ik zal u mee op de contactlijst
zetten, zodat u de uitnodigingen voor de verschillende werkgroepen ontvangt. U kan dan zelf bekijken
aan welke werkgroepen u wenst deel te nemen.

Stuurgroep Kleiputten
Op vraag van Actief Terhagen heeft Luc volgende punten op de agenda van de stuurgroep laten zetten:
De buurtbewoners zouden het erg op prijs stellen dat er een tijdlijn zou vrijgegeven worden met
wanneer welke vergunningen, start en einde van de verschillende fazen in de werken, wanneer begin
en einde van het openbaar onderzoek.
Antwoord stuurgroep : Een tijdlijn wordt opgesteld.
Voor de omgevingsvergunning zou het OO (openbaar onderzoek) lopen van 25/02/2020 tot
28/03/2020
Sanering kan dan ten vroegste in 2021 starten.
Bodemsaneringsvergunning OO van 18/07/2020 tot 17/08/2020
PRUP OO vanaf 31/01/2020 als ik het goed gelezen heb (was heel klein)
Buurtwegen OO afgelopen zowel in Rumst als in Boom. Gelijklopende bezwaarschriften in beide
dossiers, waarschijnlijk dezelfde mensen of op basis van een sjabloon.
MER ontwerpvergadering op 04/09

Bord(en) te zetten op strategische plaatsen zodat de mensen weten wat er gebeurt
Zal gebeuren
Communicatie algemeen
- Aanstellen van projectwoordvoeder
- Boodschappen lokaal aftoetsen
- Kanalen: centraal aanspreekpunt en communicaties (traditioneel en digitaal)
- Communicatie met eigen branding
- Aanduiden van social media manager
De externe communicatie zou met het voorstel ± afgedekt moeten zijn maar Luc miste het luik interne
communicatie. En net daar was het grote probleem bij de crisissituatie. Lantis werd gevraagd daar ook
een voorstel over te maken.
De waterkwaliteit van het effluent wordt blijkbaar door twee verschillende firma’s gemonitord. Wat zijn
daar de resultaten, wie volgt die op en waar zijn ze beschikbaar?
Nog geen antwoord
Momenteel is er op de plannen nog een omleidingsweg rond Terhagen voorzien en staat de “golf” nog
altijd aangegeven. Wanneer en hoe worden die plannen aangepast?
16-09-19
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Nog geen antwoord
-

Het PRUP zou goed moeten in het oog gehouden worden ivm woonuitbreiding en mobiliteit.
In oktober zou er een Mober komen. We zouden in de gazet van december hier iets moeten
schrijven.

Voor in uw agenda:
08/09/2019 Plattelandsmarkt en Rondje Rumst en Open Monumenten dag
08/09/2019 Bierfestival Waarloos
21/09/2019 om 14h00 Infomoment Oud Chiro bij de Kleitrappers > Bart Vierbergen
14/09/2019 Plantjesverkoop + zomerbar SJT
04/10/2019 Biljart Spaarkas Turnkring kwis: Doen al zeker mee: Bart VK, Els, Curd, …
13/10/2019 om 15h00: 50 jaar priester Van Gerven: dankviering in kerk Sint Lenaerts, Klein Veerle
onderling af te spreken
02-03/11/2019Boekenverkoop 11.11.11
Els vraagt hulp om de tenten op te zetten. Hierover wordt nog gecommuniceerd.
12/10/2019 (?) Opruiming magazijntje
11/01/2020 Traag aan’t spit
Volgende vergadering
23 oktober.
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